FUIKEN LICHTEN
NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief 5 april 2019
Regel van de week
We zijn allemaal verantwoordelijk voor een goede sfeer in de klas.
Koningsspelen
Op vrijdag 12 april beginnen we met een koningsontbijt in de klas. Daarna gaat groep 1 t/m 4
provinciespelletjes doen in en rond de school. Groep 5/6 speelt Expeditie Robinson bij de
Avonturenspeelplaats in het Twiske. Groep 7/8 gaat kanoën op de plas bij het jachthaventje
van het Twiske. Graag kleding hierop afstemmen. Groep 5 t/m 8 gaat op de fiets.
’s Middags willen we weer een vrijmarkt organiseren. Kinderen mogen een kleedje
meenemen met spullen die ze met elkaar willen ruilen.
Het thema van de koningsspelen is dit jaar: ‘Water drinken: H2O Go!
We verwachten de hulpouders van groep 1 t/m 4 om 8.30 uur op school, de hulpouders van
groep 5/6 om 9.30 uur en de ouders van 7/8 om 9.45 uur.
Bureau Halt
Op 7 mei komt Bureau Halt over groepsdruk vertellen in groep 7-8, van 9:30-10:30 uur.
Bezoek aan Dennis Papegaaien
De kleuters zijn op bezoek geweest bij de papegaaien van Dennis. We hebben geleerd dat
er heel veel verschillende soorten papegaaien zijn. We willen Dennis en de ouders die zijn
meegeweest hartelijk bedanken.
De moeder van Max is in de klas geweest met opgezette vogels. Het was heel spannend om
ze van zo dichtbij te kunnen bekijken. Daarna hebben de kleuters mooie schilderijtjes
gemaakt van de vogels die ze gezien hadden.
Uilenballen pluizen
Groep 5/6 is naar de Poelboerderij in Wormer geweest. We hebben eerst een vaartochtje
gemaakt en toen kwamen we op een eilandje en daar hebben we uilenballen gezocht. Dat
zijn braakballen die uilen uitspugen. We hebben de uilenballen helemaal uit elkaar gehaald.
Er zitten botjes in van muizen en soms ook van kikkers. We willen de ouders die zijn
meegeweest hartelijk bedanken voor het rijden. Foto’s worden op het ouderportaal gezet.
Buitenspeeldag
Afgelopen dinsdag was er de nationale buitenspeeldag. Alle groepen hebben een leuke
buitenles gehad.
Basketbal
De jongens van groep 5/6 zijn derde geworden met het schoolbasketbaltoernooi.
Hartelijk gefeliciteerd coach Sonja en de jongens van 5/6!

Voetbal
De meisjes van groep 7/8 zijn tweede geworden bij het schoolvoetbaltoernooi in Landsmeer.
Lena kreeg de prijs voor de meest talentvolle speelster van het toernooi. De jongens van
groep 5/6 hebben ook gevoetbald. Zij hebben goed gespeeld, maar helaas niet het
erepodium gehaald. De coaches Bram en Sonja willen we hartelijk bedanken.
De moeder van Jade willen we hartelijk bedanken voor de extra training van de meisjes.
Anti-pestprotocol
Juf Sandra heeft een nieuw anti-pestprotocol geschreven. Dit is inmiddels goedgekeurd door
de medezeggenschapsraad. Het is te vinden in de ‘boekenkast’ in het ouderportaal.
Schoolreis groep 1 t/m 4
Voor de schoolreis van groep 1 t/m 4 zoeken we ouders die willen rijden. U kunt zich
opgeven bij de leerkrachten.
De (Jeugd)SportPas (JSP) inschrijving start weer!
De inschrijving van de tweede periode van de JSP gaat weer van start. Ook deze periode is
er weer een nieuwe activiteit: Kinderyoga! Daarnaast kun je ook kiezen uit tennis, zeilen,
beachvolleybal en MTB’en. Per gekozen sport wordt een bedrag van € 6,- gevraagd. Wil je
meer dan 1 sport uitproberen? Dat kan ook natuurlijk, je mag zoveel sporten uitproberen als
jij wilt! Met de JSP krijgen deelnemers de kans om 3 tot 4 kennismakingslessen in een sport
te volgen zonder direct lid te worden. De JSP wordt georganiseerd door Team Sportservice
Zaanstreek-Waterland in samenwerking met basisscholen en lokale sportaanbieders uit de
gemeente Landsmeer.
Aanmelden en deelname
Voor een aantal JSP lessen is er maar een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus wees er
snel bij. Inschrijven is mogelijk tussen 5 maart en 23 april. De kennismakingslessen worden

gegeven tussen meivakantie en de zomervakantie. Kijk voor alle data en tijden op de
website. Ga naar jouw.teamsportservice.nl/zaanstreek-waterland, klik op de JSP-button en
vervolgens op “JSP Landsmeer meivakantie”. Je kunt 1 sport naar keuze kiezen en deze
gelijk afrekenen. Staat de sport niet meer op de website? Dan betekent het dat de les vol zit.
Houd de website, in dat geval, in de gaten want mogelijk komt er een nieuw aanbod. Er zijn
ook JSP lessen die uit meer of minder dan vier lessen bestaan. Let op: Bij te veel/weinig
aanmeldingen kunnen data/tijden gewijzigd of geannuleerd worden. Hiervan wordt u op de
hoogte gebracht.
Informatie
Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met Sportservice Zaanstreek
Waterland, Peter Bakker, tel. 0229-28 77 00 of mail naar pbakker@teamsportservice.nl.
Agenda
12 april
12 april
18 april
15,16,17 mei
20 t/m 23 mei
28 en 29 mei
5 juni

Koningsspelen met ontbijt
8.00-9.30 uur: inloopspreekuur schoolmaatsch. werk Rosa van Hal
Paasbrunch met genodigden (opa’s en oma’s of andere personen)
schoolreis groep 7/8
wandel avondvierdaagse
schoolreis groep 5/6
schoolreis groep 1 t/m 4

Vakantierooster en vrije dagen 2018-2019
Op studiedagen zijn de leerlingen vrij en werken de leerkrachten.
Vakantierooster en vrije dagen 2018-2019
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Koningsdag valt op een zaterdag
Studiedag De Fuik
Hemelvaart
Pinksteren (pinkster 3)
Studiedag De Fuik
Zomervakantie

19 april t/m 22 april
23 april t/m 5 mei
20 mei
30 mei t/m 31 mei
10 juni t/m 11 juni
24 juni
13 juli t/m 25 augustus

